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 3 :נקודות זכות

ECTS: 

 תשפ"א: שנה אקדמית

 ב: סמסטר

 3: שעות

 : מיקום

 עברית :שפת הוראה

 : שני תואר

 קורס בחירה לתואר שני: אפיון הקורס

  ניהול מערכות בריאות: דיסציפלינה

 בריאות ניהול מערכות: מחלקה אחראית

 אין: דרישות קדם

 100-1 מפתח הציונים:

 

 דר מוריה אלן: שם המרצה

  :פרטי קשר

 2100-647-08 : טלפון במשרד

 ellenmo@bgu.ac.il: : דוא"ל

או  13:00-12:00ימי רביעי, מ: שעות קבלה

 בתאום מראש

בסיומו של הקורס הסטודנטים  הערכת הקורס:

יעריכו את הקורס על מנת להסיק מסקנות 

 לטובת צרכי האוניברסיטה.

: הקורס אושר על ידי ועדת אישור הקורס

 תש"פר הוראה פקולטית עבו

: התאריך האחרון בו עודכן עדכון אחרון

 הסילבוס

 

 2019-07-08תאריך עדכון אחרון:

 

 : תיאור הקורס

קורס זה ייתן לסטודנטים הבנה בסיסית של יסודות ההתנהגות הארגונית וכיצד ניתן ליישם אותם בניהול 

מערכות בריאות. הקורס יתמקד בניתוח והבנה של תהליכים ברמת המיקרו, המזו והמאקרו, וכיצד הם 

סיות משפיעים על ההתנהגות הארגונית. תיאוריות בסיסיות בהתנהגות ארגונית, תיאוריות בסי

בפסיכולוגיה, מושגים של תפיסות ועמדות של הפרט, דינמיקה קבוצתית, מוטיבציה, תקשורת, מנהיגות 

 וכוח יוצגו, יידונו וייושמו בסביבה המורכבת של מערכת הבריאות.

 :מטרות הקורס

 הבריאות. התנהגות אירגונית במערכתמושגים, מודלים ומיומנויות הקשורים ללהקנות 

 :יעדי הקורס

 למידה: פוקותת

 עם סיום הקורס בהצלחה יוכל הסטודנט:

 והיחס לניהול מערכות בריאות התנהגות הארגוניתבעקרונות להכיר .1

ההשפעה של דינמיקה אישית, קבוצתית, וארגונית על פונקציות ארגוניות,  לזהות את.2

 פרודוקטיביות ותרבות.

 ההתנהגות האנושית.להסביר את ההשפעה של עמדות ותפיסות וכיצד זה משפיע על .3

 להבין את תהליכי קבלת ההחלטות וכיצד לשפר את קבלת ההחלטות האישית והקבוצתית.4

לשפר  תוליישם מיומנויואתגר מרכזי עבור מנהלים , להבין שזה שורתלהבין תהליכי תק.5

 .תקשורת

גשת מהשיעורים לא יוכל ל 0%8מהשיעורים, סטודנט שלא נוכח ב 0%8נוכחות חובה ב: נהלי נוכחות

 למבחן 

 שיעורים פרונטליים אופן  ההוראה:

 : )במצב קורונה( בקורס הסטודנטיםהערכת 

  70%  ות, פרויקטים, דיוניםעבוד.1

   30%מבחן סמסטר                                        .2

                                          100% 

 

 התנהגות ארגונית במערכת הבריאות :שם הקורס

 48024016: מס' הקורס
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 מטלות הקורס:

 הרלוונטי לפני כל שיעור.קריאת החומר  .1

   ניתוח מקרה של התנהגות אירגונית במערכת בריאות והצגתו בכיתה .2

 מבחן סמסטר  .3

 שלא יאושר לגשת לבחינה מהשיעורים תוביל לכך 20%היעדרות מעבר ל . מהשיעורים בסמסטר 80%חובת נוכחות ב  .4

 

 שבועיות שלוש שעותסטודנט נדרש לעבודה וביצוע מטלות בהיקף של כ בנוסף לעבודתו בכיתה, כל הזמן הנדרש לעבודה עצמית בבית:

 תוכן הקורס/ מבנה הקורס

 תוכן השיעור נושא

 מבוא לקורס והנחות יסוד של התנהגות ארגונית 1

 הפרט בארגון 2
 העובד וסביבתו: תהליכי תפיסה ולמידה בארגון  

 הפרט בארגון 3
 הבדלים בינאישיים: אישיות וכישורים של הפרט 

 הפרט בארגון 4
 עמדות, דעות, רגשות במסגרת הארגונית

 הנעת עובדים: גישות ושיטות

 הקבוצה בארגון  5
 יחסים בינאישיים בארגון: לעבוד עם אחרים 

 תקשורת בינאישית בארגון

 הקבוצה בארגון 6
 קבלת החלטות בארגון

 הקבוצה בארגון 7
  שיתוף פעולה, אמון סכסוך,

 להשפיע על אחרים המסגרת ארגונית )ובכלל( 8
 מנהל או מנהיג: מקורות ההשפעה בארגון
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